
На  основу  члана  39. тачка  51. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), а  у  вези  са  чланом  9. Закона  о  културним  добрима  (,,Службени  
гласник  Републике  Србије  бр.  71/94, 52/11 —др.  закони, 99/11- др.  закон, 6/20 

- др, закон  и  
35/21 - др . закон), Скупштина  Града  Новог  Сада, на  xіv седници  од  27. априла  2021. 
године, доноси  

ПРОГРАМ  
СПРОВОЂЕЊА  МЕРА  ТЕХНИЧКЕ  ЗАШТИТЕ  НА  КУЛТУРНИМ  ДОБРИМА  И  
ДОБРИМА  КОЈЕ  УЖИВАЈУ  ПРЕТХОДНУ  ЗАШТИТУ  У  ГРАДУ  НОВОМ  САДУ  

ј  

Овим  програмом  утврђују  се  културна  добра, као  и  добра  која  уживају  претходну  
заштиту, на  којима  ће  се  сnроводити  мере  техничке  зајлтите , за  које  су  обезбеђена  средства  
у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2021. годину, у  оквиру  раздела  Градске  управе  за  културу , 
као  и  субјекти  који  ће  учествовати  у  реализацији  овог  програма . 

11 

Културна  добра  и  добра  које  уживају  претходну  заштиту  из  тачке  І. овог  програма  
су: 

- просторно  културно -историјска  целина  Старо  језгро  Новог  Сада, утврђена  
Одлуком  о  утврђивању  старогјезгра  Новог  Сада  за  просторно  културно -историјску  цслину  
(,,Службени  гласник  Републике  Србије , број  7/08), 

- просторно  културно -историјска  целина  Алмашки  крај  у  Новом  Саду  утврђена  
Одлуком  о  утврђивању  Алмашког  краја  у  Новом  Саду  за  простороно  културно-историјску  
целину  ( ,,Службени  гласник  Републике број  47/19), 

- просторно  културно -историјска  целина  Горња  и  доња  Тврђава  са  подграђем  у  
Петроварадину  утврђена  за  непокретно  културно  добро  од  великог  значаја  Одлуком  о  
утврђивању  непокретних  културних  добара  од  великог  значаја  (,,Службени  лист  
Аутономне  покрајине број  25/91), 

- споменик  културе  Усnенска  црква  у  Новом  Саду  у  Улици  Успенска  број  12, 
утврђена  Одлуком  о  утврђивању  неnокрегних  културних  добара  од  изузетног  значаја  
(,,Службени  гласник  Регіублике број  16/90), 

- споменик  културе  Српска  православна  црква  Св. апостола  Томе  у  Ковињу  у  Улици  
Лазе  Костића  број  16, утврђен  Одлуком  о  утврђивању  Српске  православне  цркве  Св. 
апостола  Томе  у  Ковињу  за  споменик  културе  (,,Службени  гласник  Републике број  
108/05), 



- споменик  културе  ,,Шпилерова  кућа  у  Петроварадину  у  Улици  Владимира  
Гортана  број  8, утврђен  Одлуком  о  утврђивању  , Шпилерове  куће  у  Улици  Владимира  
Гортана  број  Ѕ . у  Петроварадину  за  споменик  културе  (,,Слу?кбени  гласник  Републике  

број  33/13), 

- објекат  у  Степаіговићеву  у  Улици  Милунке  Савић  број  4, уписан  у  евидевциони  
лист  добра  под  претходном  заштитом  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  

Сада, Нови  Сад, под  редним  бројем  1Х12 од  10. децембра  2015. године , 

- објекти  у  Новом  Саду  у  целини  Блок  Михајла  Пупина  и  Илије  Огњановића , Нови  
Сад, уписана  у  евиденциони  лист  добра  под  претходном  заштитом  Завода  за  заштиту  
споменика  културе  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, под  редним  бројем  УІІ /2 од  4. јула  2019. 

године, и  

- објекти  у  Новом  Саду  у  Улици  Јована  Ћорђевића  и  у  Улици  Владике  Платона . 

ІІі  

Програм  спровођења  мера  техничке  заштите  на  културним  добрима  и  добрима  која  
уживају  претходну  заштиту  у  Граду  Новом  Саду, реализоваће  се  у  складу  са  Финансијским  
планом  и  Програмом  рада  Завода  за  заштиту  сгіоменика  културе  Града  Новог  Сада, Нови  

Сад  за  2021. годину , а  подразумева  извођење  конзерваторско -рестаураторских  и  
грађевинско -занатских  радова, стручни  и  конзерваторски  надзор  над  радовима . 

Iv 

Радови  из  тачке  111. овог  програма  реализоваће  се  на  споменицима  културе  и  

објектима , као  и  просторима  унутар  просторно  културно -историјских  целина  и  добрима  

која  уживају  претходну  заштиту  из  тачке  11. овог  програма  и  то: 

1. Објекат  у  Улици  Његошева  бр .  5, Нови  Сад  - обнова  фасаде  и  крова ; 

2. Објекат  у  Улици  Његошева  бр.  32, Нови  Сад  - обнова  фасаде, крова  и  ентеријера ; 

3. Објекат  у  Улици  грчкошколска  бр. 5, Нови  Сад  обнова  фасаде  и  крова; 

4. Објекат  у  Улици  грчкошколска  бр.  б, Нови  Сад  обнова  фасаде; 

5. Објекат  у  Улици  дунавска  бр. 8, Нови  Сад  обнова  фасаде ; 

б. Објекат  у  Улици  дунавска  бр.  10, Нови  Сад  - обнова  фасаде ; 

7. Објекат  у  Улици  дунавска  бр!  3 1, Нови  Сад  - обнова  фасаде ; 

8. Објекат  у  Улици  Светозара  Милетића  бр.  7, і-Іови  Сад  обнова  фасаде; 

9. Објекат  у  Улици  Светозара  Милетића  бр. 8, Нови  Сад  - обнова  фасаде ; 

10. Објекат  у  Улици  Светозара  Милетића  бр.  9а, Нови  Сад  - обнова  фасаде; 

1 1. Објекат  у  Улици  Светозара  Милетића  бр. 20, І-Іови  Сад  - обнова  фасаде; 

12. Објекат  у  Улици  крања  Александра  бр. 10, ј-јови  Сад  - обнова  фасаде; 



13. Ограда  порте  Успенске  цркве  у  Новом  Саду  у  Улици  Успенска  бр. 12 у  складу  с  
актом  Републичког  завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1-39/2020-1 од  6. 
фебруара  2020. године  - изградња  ограде  порте  храма ; 

14. Објекат  у  Улици  Ћорђа  Рајковића  бр. 5, Нови  Сад  - обнова  фасаде  и  крова; 

15. Објекат  на  Тргу  Марије  Трандафил  бр. 12, Нови  Сад  - обнова  фасаде ; 

16. Објекат  Једноставна  касарна, Петроварадин , у  складу  с  актом  Републичког  
завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1-2196/2019-ј  од  31. децембра  2019. 
године  - обнова  екстеријера  и  ентеријера ; 

17. Централна  зграда  Музеја  Града  Новог  Сада, ,,Арсенал  на  Петроварадинској  
тврђави, Тврђава  4, Петроварадин  - обнова  екстеријера  и  ентеријера ; 

18. Објекат  у  Улици  Милунке  Савић  бр.  4, Степановићево , у  складу  с  актом  Завода  
за  занітиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, Нови  Сад, бр.  і  1 і /1-2021 од  6. 
априла  202 1. године  - обнова  фасада  и  крова; 

19. Српска  православна  црква  Св. апостола  Томе  у  Ковилу  обнова  фасаде  и  крова ; 

20. Објекат  на  Булевару  Михајла  Пупина  бр. 11, Нови  Сад  - обнова  фасаде ; 

21. Објекат  на  Булевару  Михајла  Пупина  бр. 13, Нови  Сад  - обнова  фасаде; 

22. Објекат  на  Булевару  Михајла  Пупина  бр. 15, Нови  Сад  - обнова  фасаде; 

23. Објекат  на  Булевару  Михајла  Пупина  бр. 17, Нови  Сад  - обнова  фасаде; 

24. Објекат  у  Улици  Јована  Ђорђевића  бр. І , ј-Іови  Сад  обнова  фасаде; 

25. Објекат  у  Улици  Јована  Ђорђевића  бр. 2, I-јови  Сад  - обнова  фасаде ; 

26. Објекат  у  Улици  Јована  Ђорђевића  бр. 3, Нови  Сад  - обнова  фасаде ; 

27. Објекат  у  Улици  Јована  Ђорђевића  бр.  5, Нови  Сад  обнова  фасаде; 

28. Објекат  у  Улици  Јована  Ђорђевића  бр. 7, I-јови  Сад  - обнова  фасаде ; 

29. Објекат  у  Улици  Јована  Ђорђевића  бр. 9, Нови  Сад  - обнова  фасаде ; 

30. Објекат  у  Улици  Јована  Ђорђевића  бр.  11, Нови  Сад  - обнова  фасаде; 

3 1. Објекат  у  Улици  Владике  Платона  бр.  4, Нови  Сад  - обнова  фасаде ; 

32. Објекат  у  Улици  Владике  Платона  бр. 6, Нови  Сад  - обнова  фасаде ; 

33. Објекат  у  Улици  Владике  Платона  бр. 8, Нови  Сад  - обнова  фасаде; 

34. Објекат  у  Улици  Београдска  бр. 12, Петроварадин  - обнова  фасаде  и  крова; 

35. Објекат  у  Улици  Београдска  бр.  21, Петроварадин , у  складу  с  актом  
Републичког  завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1-489/202 ј -1 од  29. марта  
2021. године  - санација  и  рестаурација  фасада  и  дела  крова  на  војном  објекту  
(комплекс  војне  команде  ,, Павињон  инжењерских  официра ); 

36. Објекат  на  Тргу  Владике  Николаја  бр. 4, Петроварадин  - обнова  фасаде  и  крова; 

37. Објекат  на  Тргу  Владике  Николаја  бр. 5, ( ј  фаза  - улазна  партија  Војне  болнице ), 
Петроварадин  - обнова  фасада; 



38. Објекат  ,,Вејіика у  Улици  Проте  Михалџића, Петроварадин  - обнова  
фасаде  и  крова ; 

39. Објекат  ,,Војна  пекара  у  Улици  Каменички  пут  бр. 1, Петроварадин  - обнова  
фасаде  и  крова; 

40. РИМОІ(атоличка  црква  Свстог  Јурја, у  Улици  Штросмајерова  бр. 20, 
Петроварадин , по  фазама  (2021-2023): елаборат  постојећег  стајbа, идејни  
пројскат  обнове  фасада  и  крова  и  радови  на  обнови  фасаде  и  крова; 

41. 3а6атни  зид  у  Улици  Београдска  бр. 3, Проте  Михалџића , Петроварадин  - 
санација  забатног  зида; 

42. ,,Леополдова Петроварадин  - обнова  капије ; 

43. Капија  Великог  шанца, Петроварадин , у  складу  с  актом  Републичког  завода  за  
заштиту  споменика  културс  бр. 1-532/2021-1 од  9. априла  2021. године  
санација, конзервација  и  рестаурација  капије, и  

44. Објекат  у  Улици  Владимира  Гортана  бр. 8, Петроварадин  - обнова  фасаде  и  
крова . 

у  

3а  објекте  из  тачке  ІV. подтач . 15. и  41. овог  програма, који  су  предвиђени  и  
Програмом  спровођења  мера  техничке  зањтите  на  културним  добрима  у  Граду  Новом  Саду  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  46/20) за  2020. годину , активности  се  спроводе  у  
202 1. години, из  разлога  јнто  поступци  за  радове  на  наведеним  објектима  нису  започети  у  
2020. години . 

3а  извођење  радова  на  објектима  из  тачке  ЈУ. овог  програма, подтач . 1 - 19. 

обезбедиће  се  средства  у  буџету  Града  І-Іовог  Сада  за  2021. годину, у  оквиру  раздела  
Градске  управе  за  културу , извор  финансирања  01 - Општи  приходи  и  примања  буџета . 

3а  извођење  радова  на  објектима  из  тачке  ІV. овог  програма, подтач . 20 - 33. 

обезбеђена  су  средства  у  буцету  Аутономне  покрајине  Војводине  за  2021. годину . 

3а  извођење  радова  на  објектима  из  тачке  ІУ. овог  програма, подтач . 34 - 44. 

обезбеђена  су  средства  у  буџету  Републике  Србије  за  2021. годину . 

vі  

У  цињу  реализације  овог  програма, 3авод  за  заштиту  споменика  културе  Града  
Новог  Сада, Нови  Сад, обратиће  се  Министарству  културе  и  информисања  Републикс  
Србије  са  захтевом  за  одређивање  3авода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, 

Нови  Сад, као  стараоца  за  спровођење  мера  техничке  заштите  споменика  културе  и  
објеката  у  саставу  просторно  културно  - истријских  цслина  из  тачке  ІУ. овог  програма, 

сходно  члану  33. Закона  о  културним  добрима . 

VІІ  

Поред  обавезе  из  тачке  VІ. овог  програма , 3авод  за  заштиту  споменика  културе  
Града  Новог  Сада, Нови  Сад, у  обавезије  да: 



- прибави  услове  за  предузимање  мера  техничке  заплите  од  стране  Републич l(ог  завода  
за  заштиту  споменика  културе , за  објекте  из  тачке  IV. подтач . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. и  44. овог  програма, 

- изради  прописану  техничку  документацију , 
- спроведе  поступке  јавних  набавки, 
- прибави  неопходна  акта  у  складу  са  прописима  о  планирању  и  изградњи  и  

прописима  о  комуналном  уреењу  Града  Новог  Сада, 
- врши  стручни  и  конзерваторски  надзор, и  
- обави  и  друге  активности  неопходне  за  реализацију  овог  програма . 

VіIІ  

Извештај  о  реализацији  овог  nрограма  и  коришћењу  одобрених  средстава, Завод  за  
зацітиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, Нови  Сад  ће  сачинити  у  року  од  30 дана  по  
реализацији  активности  из  тачке  11ј . овог  програма  и  доставити  Скупштини  Града  Новог  
Сада . 

јх  

У  реализацији  овог  програма  учествоваће  и  други  oprauu Града  Новог  Сада, као  и  
јавна  и  јавно-комунална  предузећа  и  установе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад, у  складу  са  
својим  надлежностима . 

х  

Овај  програм  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавЈLивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Предссдница  
Број  6-3/2021-118-1 
27. anpun 2021. године

ринковић  РадоNіировић  НОВИСАД MЅcJe 
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